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Regényem színhelye a magyar föld lesz, de várost vagy falut nem 
említek, mivel a mi népünk regény helyett megtörtént dolgok előadását 
fogja látni benne. 

Hősömre nézve a regény be fogja ölelni annak gyermeki, ifjú és férfi 
korát. Eleven színekkel akarom fösteai az iskolai életet és barátságot, hogy 
azon kívül alig van igazi az életpályán által. Megengedem ez időben az 
ifjúi ki csapon gást, melly nem egyéb, mint a szenvedélynek kiforrása, 
tisztulása. K ö z l i . HARASZTHY GYULA. 

TÖRTÉNETI TÁRGYÚ KÉZIRATOK TELJESEBB 
SZÖVEGE A SÁROSPATAKI KÖNYVTÁRBAN. 

CSEREI MIHÁLY Históriájának a pataki könyvtár kézirattárában (97. sz.) 
lévő kézirata magában foglalja azokat a szövegrészeket is, amelyek a 
Kazinczy Gábor kiadása, az elnyomatás éveiben, kihagyott. Ezek a részek az 
ausztriai házra vonatkoztak s nem épen hizelgöek, ami feltűnő Csereinél. 
Ezeket most újra vissza kellene iktatni a szövegbe. 

PULAI JÁNOsnak a szatmári békéről írott munkája a pataki kéziratban 
(94. sz,) bővebb a nyomtatott szövegnél s annál több helyen értelmesebb 
is. (Pl. az előszóban: «éjét napot tett» helyett ez van a kéziratban: éjét 
nappá tett; több nevet említ az ajánlásban is: pl. Zénobiákat, Corne-
liákat ..) A vége is hosszabb a nyomtatott szövegnél. 

ROZSNYAI DÁVID történeti maradványainak kéziratában, (108. sz.) különö
sen az elején, a sorrend eltérő a nyomtatott szövegtől. (Pl. a kézirat 10—20 1. 
szövege = anyomtatásban a 226. 1. jelzett helyével. (L. Erdély történetei iára 
I. 33—49. 1.). Csudálatos, hogy ebbe a kéziratba több olyan vers is bele
került, amely a Horologmm Turcicumban van — pedig az a XX. századig 
kéziratban maradt. A történeti maradványok kéziratát a pataki iskola 
1834-ben kapta. Hogyan kerültek bele e versek a Horologium kéziratából? 

/ GULYÁS JÓZSEF. 

ADALÉK ROOTS ANDRÁS MUNKÁSSÁGÁHOZ. 

Ifjabb Poóts Andrásról Szinnyei írói lexicona felemlíti, hogy börtönbe 
került s ott a borsodi ref. esperesről támadó verset írt. Az esperes nevét 
nem mondja meg. A vers maga kiadatlan maradt. Mitrövics Cyula sem 
közli {Prot. Szemle 1890.). A pataki íöiskola kézirattára egy kéziratos vers
gyűjteményt őriz,1 amelynek 525—538. lapján olvasható e vers, ill. verscsoport. 
Az esperes: Szathmári Ábrahám, a későbbi tiszáninneni püspök volt. Poóts 
latin és magyar versekben támadja öt. Megszólaltatja atyja és anyja szelle
mét is, akik szomorúan hallják, hogy fiuk börtönben ül, de felszólítják öt, 
t. i. a fiút, ifjabb Poóts Andrást, hogy mondja el az igazságot az esperes
nek. Tiszteletes, tudós Poóts András aztán meg is mondja amúry iston-* 

1 Gyűjteményes vetemény címmel. \ 
5* 
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igazában az «ugató Menippus,» azaz Szathmári Ábrahám uramnak (Kajafás
nak) a maga véleményét, hol latin, hol magyar versekben. 

A pataki kézirattár őrzi még Poótsnak néhány versét, egy latin és 
magyar házassági dicskölfceményét,1 szépen kifestett kéziratban, amelynek 
magyar versfői : Bartzai Pálé Faji Katica nevét adják ki ; továbbá Hivő 
Tamásnak címzett halotti verseit Dessewffy Tamás haláláról 1773-ból. Mind
kettő pataki tanulói évéből való. 1679. sz. kéziratunk két levelének szöve
gét őrzi bodrogkeresztesi pap korából Fáy Sámuelhez (1793). 

GULYÁS JÓZSEF. 

VÖRÖSMARTY IFJÚKORI FORDÍTÁSKÍSÉRLETEI. 
Vörösmarty Mihály újabban felfedezett ifjúkori verseit Brisits Frigyes 

adta ki Vörösmarty Mihály kiadatlan költeményei eím alatt. A kötet rész
ben eredeti verseket, részben latinból való fordításokat tartalmaz. Utóbbiak
nak egy részéről maga Vörösmarty megjegyzi, hogy fordítások, másrészük-
röl ezt a kiadó állapította meg. Eddigi tudomásunk szerint valamennyi 
fordítás Horatiusból és Ovidiusból való. Sikerült azonban megállapítanom, 
hogy a kiadó által eredetiekként felvett költemények között is akadnak for
dítások. Ezek közül egy kétsoros töredék a Vergilius neve alatt fennmaradt 
Culex című elbeszélő költemény utolsókét sorának, másik négy költemény 
pedig Claudianus különféle költeményeinek fordítása. Érdekes, hogy Ver
gilius, Horatius és Ovidius mellett Claudianus ragadta meg a fiatal Vörös
marty érdeklődését, jóllehet mai megítélés szerint Claudianus a kevéBbbé 
jelentékeny latin költök közé tartozik. Igaz ugyan, hogy Claudianus hatása 
épen Magyarországon mutatkozik a legerősebben. Már a XV. században 
Claudianus a mintája Janus Pannonius panegyricusainak,2 a XVI. században 
pedig Taurinus, a Dózsa-lázadás költője, erősebben utánozza, mint Vergiüust.5 

Vörösmarty fordításai és az eredeti latin szövegek a következők : 

Brisitsnél: Töredékek, 123. I. 
Kis szúnyog a pásztor, hogy megtartád vala életét,4 

Érdemidért kegyetlen lenyomással halálra tasxitott. 

Eredetije: Vergilius, Culex, 413—4. sor. 
Parve culex, pecudum custos tibi tale merenti 
Funeris officium vitae pro munere reddit. 

1 Címe: Primi monumenta caloris etc, (1742.). Az évszám azonban 
azt mondja, hogy e vers szerzője idősebb Poóts András lehet, mert Szom
bati odajegyezte, hogy ez időben senior volt, tehát ifjabb Poótsnak az.atyja. 
Szinnyei is megkérdőjelezi. — A Szinnyei X. : 1425. hasábján említett 
versei közül a Válasz valószínűleg a XX., Elégia a XXI., a Szökött Miskolczi 
Zsuzsannához c. a VI. sz. alatt van kiadva. Poóts A. 1772—3-ban a syntaxisták 
publicus praeceptora volt Patakon Apja 1730-ban subscribált, 1742-ben senior, 
1743-ban akadémiákra ment, aztán Zdelényi, tiszanánai pap volt. f 1778 körül. 
Szathmári Paksi Ábrahám, amint Poóts verseiből megtudjuk, gúnyverset írt 
Poótsra és a pápára is. 

*J Huszti József: Janus Pannonius. 90—91., 105—6. 1. 
3 Császár Zoltán : A Stauromachia antik és humanista forrásai 42. L 
4 Valószínűleg íráshiba éltét helyett. 


